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Nemes Dezső Szegeden
Aktívaülés a

Lázár

pártiskolán

Nemes Dezső, az MSZMP
Politikai Bizottságának tagja, a Népszabadság főszerkesztője
csütörtökön
este
Szegedre érkezett, ezt követően megbeszélést folytatott
megyei vezetőkkel. A megbeszélésen részt vettek
dr.
Komócsin Mihály, a megyei
pártbizottság első
titkára.
Gyárfás Mihály, dr. Koncz
János, Szabó Sándor, a megyei pártbizottság
titkárai,
dr. Perjési László, a megyei
tanács elnöke és Török József, a szegedi városi pártbizottság első titkára.
Pénteken, a szegedi program, a KSZV Szegedi Kenderfonógyárában
folytatódott, ahol Tóth László,
a
KSZV vezérigazgatója.
Kapás Sándorné, a
Szegedi
Kenderfonógyár
igazgatója.
Gyulai
Zoltán, az
üzem
pártbizottságának
titkára,
Medgyesi Mihály, a párt-vb
tagja. Farkas Ferenc főmérnök és Joó György, a szakszervezeti bizottság
titkára
fogadták, a KISZ-isták pedig virágcsokorral
köszöntötték Nemes Dezsőt és a
kíséretében levő vezetőket,
dr. Komócsin Mihályt. Török Józsefet, valamint Horváth Árpádot, a
Központi
Bizottság m u n k a t á r s á t
A WS éves gyár munká%rőL Kapás Sándorné adott
tájékoztatót
Elmondotta,
hogy ennek az özemnek két
S5 termelési profilja v a n : a
kenderzsineg-termelés,
valasmitt
poliolefin
termékek
•gyártása. Egyébként a nagyvállalat a hazai kenderipar
bázisa, amelynek az ország
hat megyéjében 17
gyára,
telepe van. A kenderfeldolgozó Ipar
koncentrálásával
létrejött a kenderfeldolgozás
teljes vertikuma, a nagyvállalatnak nagyobb lehetősége
van a fejlesztési
célokat
szolgáló anyagi erők
koncentrálására. A hazai alapanyagot termelési
rendszer
keretében
a
nagyvállalat
gesztorságával
termesztik,
jelenleg 9 ezer hektárra kötöttek szerződést. Igen élénk
eszmecsere fejlődött ki a
gyártott termékek korszerűsítéséről, a gazdaságosságról,
az adminisztratív és fizikai
dolgozók
arányáról, ezzel
kapcsolatban az üzemi
bürokráciáról.
Ezt követően a vendégek
megtekintették a gyár ipartörténeti múzeumát, amelyet
két évvel ezelőtt a
gyár
fennállása 100. évfordulója
alkalmával alapítottak.
Az
ipartörténeti
múzeumban
Pává
Ferenc, az
üzem
könyvtárosa
kalauzolta
a
vendégeket. A múzeum bem u t a t j a a gyár 100
éves
múltját, azokat a szerszámokat, amelyekkel hajdanában
a kenderfeldolgozás t ö r t é n t
Ám nem csupán a kenderipar történetét dolgozza fel,
hanem a hozzá kapcsolódó
munkásmozgalmi emlékeket
is. Nemes Dezső nagy érdeklődéssel tekintette meg a
múzeumot, amelynek
vendégkönyvébe a következőket
jegyezte be:
„Emlékezetes
marad számomra a 100 évnél nagyobb múltú gyár múzeumának megtekintése.
Az
általános visszapillantás
a
megtett útra
egybekapcsoló-
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György Alekszej Kosziginnal
tárgyalt Moszkvában

Lázár György, az MSZMP
Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke,
aki
csütörtökön
érkezett
Moszkvába, pénteken, tegnap a Kremlben találkozott
és
megbeszélést folytatott
Alekszej
Kosziginnal,
az
SZKP KB Politikai Bizottságának tagjával, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnökével.
A találkozón magyar részről részt vett Marjai József,
a Minisztertanács elnökhelyettese, a Magyar Népköztársaság állandó képviselője
a KGST-ben és dr. Szűrös
Mátyás, a Magyar Népköz-

társaság moszkvai nagykövete. Szovjet részről részt
vett Konsztantyin
Ruszakov,
az SZKP KB titkára, Nyikolaj Bajbakov, a Szovjetunió
Minisztertanácsának
elnökhelyettese, az állami tervbizottság elnöke,
Konsztantyin Katusev, a Szovjetunó
Minisztertanácsának elnökhelyettese, a Szovjetunió állandó képviselője a KGSTben és Nyikolaj
Patolicsev
külkereskedelmi
* miniszter.

Földrajzilag Szeged az ország legmélyebben fekvő városa. Ez a helyzet nem túl
előnyös a csapadék, a szennyvíz és a belvízelvezetésekor.
Viszont kedvező azért, mert
a mélyebb rétegekből a nagy
nyomás miatt az ivóvíz m a gától tör a felszín felé. Pontosabban csak törne, ha az
utóbbi
években nem nőtt
volna meg olyan nagy mértékben a város vízfogyasztása. Jelenleg az egykor kimeríthetetlennek hitt tartalék is kevésnek tűnik. A Szeged területén működő 70 ivóvízkút felére nagy teljesítményű szivattyúkat kelljett
szerelni, hogy zavartalan legyen a vízellátás. A lakosság a nyári szárazságban, a
csúcsidőszak alatt naponta
70 ezer köbméter vizet használ, fel. Az ipari üzemek vízigénye pedig további 40 ezer
köbméter naponta. A rohamosan növekvő fogyasztás
miatt a kutak vízhozama
egyre csökken.
A Szegedi Vízművek és
Fürdők arra számit, hogy az
ezredfordulón napi 130 ezer
köbméter ivóvizet fogyasztanak Szeged lakosai. Ennyit
már aligha adhatnak a város alatti mélyebb rétegek.
Ezért fontos, hogy minél
előbb kidolgozzák azokat a
terveket. aminek
alapján

még több ivóvízhez jutnak.
A
vízművek
tanulmánytérv készítésével bízta meg a
VlZITERV-et.
A tervezők
azt ajánlották, hogy a közeljövőben egyre kevesebb
vizet nyerjenek a mélyfúrású kutakbóL így huzamosabb
ideig gazdaságosan lehet felszínre
hozni az ivóvizet.
Megérett a helyzet a Tisza és a Maros vizének felhasználására, Az Algyő fölötti folyószakaszon például
érdemes parti szűrésű kutakat fúrni. A finom szemcséjű homok kellően megszűri
a vizet és így az fogyasztha-.
tó lesz. Ennek az elgondolás-,
nak az a hátránya, hogy a
parti kutaktól Szeged köz- .
pontjáig hosszú és drága vezetéket kellene építeni. A
VÍZITERV mégis megkezdt e m á r a próbafúrásokat,
mert úgy látszik, hogy ez a
megoldás a legkézenfekvőbb.
Ha ugyanis a várostól 30—40
kilométernyire telepítenének
mélyfúrású kutakat, azzal is

György, a Politikai Bizottság tagja, a Minisztertanács
elnökhelyettese, Keserű Jánosné könnyűipari miniszter.
Várkonyi Péter államtitkár,
a Minisztertanács Tájékoztatási
Hivatalának elnöke
Varga József, a Minisztertanács titkárságának vezetője
és Garai Róbert külügyminiszter-helyettes fogadta Jelen volt Vlagyimir Pavlov, a
Szovjetunió budapesti nagykövete.

(Lázár György moszkvai
Lázár György tegnap határgyalásairól
közleményt
zaérkezett Budapestre.
A kormány elnökét a Feri- adtak ki, melyet lapunk 2.
hegyi
repülőtéren
Aczél olalán ismertetünk.)

felvétele

Nemes Dezsó előadása az aktívafllésea
tftfc a felen fejlődésének
értékelésével, erőt sugározva a
további feladatok
megoldásához. Érdekes lesz megnézni, hogy tükrözi majd a múzeum egy-egy újabb
évtizedben végbement
további
fejlődést."
A gyár vezetői
ezután végigkalauzolták
a
vendégeket a részint
kend e r t részint műanyagot feldolgozó különböző üzemrészeken. Nemes Dezső nagy
érdeklődéssel figyelte mind
a kenderfeldolgozás, mind a
műanyagból történő különböző készítmények
gyártását
j,
A Politikai Bizottság tagja
ezután a szegedi József Attila Tudományegyetemet
kereste fel, ahol dr. Antalffy
György rektor
vezetésével
az egyetemi vezetők köszöntötték.
A rektor tájékoztatóiában
elmondotta, hogy az .egyetem mintegy 4000 hallgatóval és közel 500 oktatóval
62 tanszéken működik.
Az
oktatói k a r b a n igen jelentős
a magas tudományos fokozattal rendelkezők száma. Az
egyetem alapvető
oktatásinevelési célkitűzése a művelt, szocialista szakemberképzés, akiknél összhangban
van a szakmai nevelés.
a
marxista—leninista világnézeti, politikai, erkölcsi, esztétikai nevelés, a személyiség sokoldalú
kialakítása.
Az oktatók megtalálják
a
kapcsolatot a szaktárgy
és
annak ideológiai
tartalma
között, ezért a szaktárgyak
oktatása a marxizmus—leninizmus főkollégiumokra t á maszkodva alkalmas a materialista világkép
kialakítására. Az egyetem mindhárom karán sikerrel működnek a felvételi előkészítő bizottságojc, amelyek jelentős
szakmai segítséget
nyújtanak a fizikai dolgozók felvételi vizsgára készülő harmadikos és negyedikes középiskolás gyermekei részére. Az egyetemi tudományos
kutatások
irányításának,
szervezésének a
rendszere
azonban még most sem kielégítő. Eszmecsere
alakult
ki az
egyetemi tananyag
reális korszerűsítésének kérdéseiről, a hallgatók tanulmányi
eredményeiről
dr.
Csenms Sándor, az egyetemi

KISZ-bizottság
titkára,
a
KISZ egyetemi m u n k á j a keretében beszámolt a hallgatók közötti pártépítés eredményeiről is. A
délelőtti
program az egyetem kibernetikai
laboratóriumának
felkeresésével zárult.
ahol
dr. Székely Sándor, az egyetemi pártbizottság
titkára
mutatta be a korszerű létesítményt.
Tegnap délután az újszegedi pártiskola
nagytermében vezető pártpropagandisták, a tömegkommunikációs
szervek képviselőinek és a
kulturális intézmények vezetőinek megyei
aktívaértekezletet tartottak. Dr. Szilágyi Júlia, az oktatási igazgatóság vezetője a pártoktatás néhány kérdéséről tájékoztatta Nemes Dezsőt, aki
ezután részletes ismertetést
tartott időszerű nemzetközi
kérdésekről, valamint aktuális ideológiai jelenségekről.
Az aktívaértekezleten elnöklő dr. Komócsin Mihály köszönte meg a résztvevők nevében Nemes Dezső tájékoztatóját, aki az esti órákban
visszautazott a fővárosba.

Megkezdődött a vásárszezon

Négy

nemzetközi

kiállítás

Négy nemzetközi szakkiállítás látogatói előtt nyitotta
meg kapuit pénteken a kőbányai vásárváros, s ezzel
megkezdődött a kiállítások,
szakbemutatók, vásárok idei
szezonja. Az Agromasexpo,
az Autoservice,
a Hungaroplast és a Limexpo kiállításokon 21 ország és Nyugat-Berlin közel 250 cégének
mezőgazdasági,
gépjárműjavító és -karbantartó, vegyipari és műanyagipari gép-,
műszer- és termékúidonságaival ismerkedhetnek
meg
a szakemberek.
Mint azt Soltész
István
kohó- és gépipari miniszter
megnyitó beszédében hangsúlyozta. a kiállításokon —
bővülő nemzetközi kereskedelmi és kooperációs, kapcsolataink eredménvei mellett
—
felmérhetik
az
ú j a b b együttműködési lehetőségeket,
szakembereink

megismerhetik a legkorszer ű b b eljárásokat, számos üzletkötésre vagy azok előkészítésére is sor kerülhet, elősegítve a nemzetközi munkamegosztásban való fokozottabb részvételünket. Mind
a négy bemutatón fellelhetők a szocialista gazdasági
integráció keretében készülő gyártmányok — elsősorban mezőgazdasági és könynyűipari gépek, ezekre a kiállítók külön felhívják a látogatók
figyelmét.
Az ünnepélyes megnyitón
jelen volt Borbély Sándor,
az MSZMP Központi Bizottságának titkára. Ott volt a
mezőgazdasági és az ipari
tárcák, valamint a diplomáciai képviseletek több vezető munkatársa is.
Délelőtt
kiosztották az Agromasexpo
díjait; 19 hazai és külföldi
kiállító kapott első díjat.
(MTI)

a Szeged alatti vízkészletet
csökkentenék. Ráadásul ezt
az ivóvizet gáztalanítani kellene, arról nem is beszélve,
hogy ugyancsak több kilométer hosszú vezetékhálózatra lenne szükség. Szeged
fölött a Tisza vize alapos
tisztítás után ivóvíznek is
alkalmas. A parti szűrésű
kutakhoz kapcsolódó csöveken át pedig könnyen el lehet vezetni a városi vezetékhálózatba. Azért is előnyös
lenne ez a beruházás, mert
az egymás közelébe telepített vízműveket könnyebb
ellenőrizni és működtetni.
Végeredményben mind a
három lehetőség alkalmas a
szegedi ivóvízbázis kibővítésére. Mindegyik tervnek
van előnyé és hátránya is.
Ezért az a legvalószínűbb,
hogy a mélyfúrású és a parti szűrésű kutakból, valamint a Tiszából biztosítják a
jövőben Szeged vízellátását.
J. E.

Fejlődő mezőgazdaság
Romány

Pál

Tavaly a mezőgazdaság és
élelmiszeripar részesedése a
népgazdaság bruttó termeléséből együttesen 25,6 százalék volt, a népgazdasági exportból pedig mintegy
22
százalék — mondotta
Romány Pál mezőgazdasági és
élelmezésügyi miniszter pénteki sajtótájékoztatóján
a
Parlamentben.
A mezőgazdasági üzemek
előreléptek a
gépesítésben,
amit bizonyít, hogy a munka termelékenysége az elmúlt tíz évben 3—4-szeresére nőtt. A beruházások közel
60 százalékát ma már gépek
és berendezések teszik ki.
A gépállomány összes motorteljesítménye elérte a 9
millió lóerőt. Ilyen teljesítményű gépparkkal, még soha nem rendelkezett a mezőgazdaság.
Figyelmeztető
azonban, hogy mindez még
nincs kihasználva.
A mezőgazdaságban a kémiai anyagok értéke meghaladja a 14 milliárd forintot. A
növényvédőszer-felhasználás évente 10 százalékkal nő.
Megkezdi
működését
a
magyar öntözési
szolgálat,

sajtótájékoztatója
amely elterjeszti a legjobb
módszereket.
i
Az állami
élelmiszeripar
tavaly 75,6 milliárd
forint
értékű terméket adott át a
nagy- és
kiskereskedelemnek, s ezel forgalmát egy év
alatt 2,5 százalékkal növelte,
örvendetes, hogy jól fejlődik az élelmiszeripar ..háttere", az állattenyésztés. A
szarvasmarha-ágazatban
például a nagy
hozamú
Holstein-Friz fajtákkal keresztezett
marhaállomány
1980 végére eléri a 230 ezret. Egyre több hibrid sertést tartanak a gazdaságok.
Mindinkább
beváltják
a
hozzájuk fűzött reménveket
az
agráripari egvesülések.
amelyek teljes önállósággal
szervezik a termelést, a feldolgozást és az értékesítést.
Néhány zöldség —
így
például a hagyma és a burgonya — szedését gépesítették. ezért szükség van az átvételi szabvány módosítására A miniszter
elmondta,
hogy a jelenlegi
minőségi
szabvány elavult, meghaladta az idő, s most munkálkodnak az ú j tervezetén.

